
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. június 20-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

109/2018. (VI.20.) sz. határozata 

 

Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 

 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése, és a Pénzügyi és Ellenőrzési 

Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslata 

alapján megtárgyalta a “Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon” tárgyú 

előterjesztést. 

 

A képviselő-testület engedélyezi a neckartenzlingeni kiküldetést az alábbiak 

szerint: 

 

A hivatalos delegáció tagjai:  

Tóth József    Komló város díszpolgára, volt polgármester 

Polics József   Komló város polgármestere 

dr. Makra István Edéné  önkormányzati képviselő 

Schalpha Anett    önkormányzati képviselő 

Molnár Zoltánné    önkormányzati képviselő 

Szarka Elemér   önkormányzati képviselő 

Jégl Zoltán    önkormányzati képviselő 

Dezső Károly    önkormányzati képviselő 

Ferencz-Lőfi Lajos  gépkocsivezető 

 

A hivatalos delegáción kívül még részt vesz a rendezvényen a Pöndöly Néptánc-

és Hagyományőrző Egyesület (mint kulturális csoport), Komló Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és tagjai, a Komlói Német Klub néhány 

tagja, valamint Komló város német nemzetiségi oktatási intézményeiből olyan 

igazgatók és pedagógusok, akik sokat tettek a két település kapcsolatáért.  

  

A kiutazás ideje:     2018. július 5-9. 

 

A delegáció kiutazási költségei:  

A kiküldetésben részt vevők kiutazása kétféle módon történik, egy 50 fős 

autóbusszal, és a Komlói Sport Kft. mikrobuszával.  

 



1.)Az autóbusz költségei, ( mely tartalmazza: 2x1000 km oda-vissza út, és  200 

km helyi programokhoz kapcsolódó menetteljesítmény figyelembe vételével 

előzetes árajánlat alapján legfeljebb             880.000.-Ft 

 

2.)A mikrobusz költségei  

Bérleti díj           1.000.-Ft 

Üzemanyag autópályadíj és váratlan költségekre   50.000.-Ft 

      valamint        +  300.-EUR 

 

3.) A kiküldetésben résztvevő hivatalos delegáció : 

- napidíja:  9 fő x 2 nap x 16 EUR        288 EUR 

     

4.) 58 fő részére  csoportos utasbiztosítás díja          203.000 .-Ft 

 

1-4.) tétel ÖSSZESEN:             1.134.000.-Ft 

      valamint        +   588 EUR 

 

2018. 06.13-i MNB középárfolyamon kalkulálva  

 

MINDÖSSZESEN legfeljebb:    1.324.000.-Ft 

 

Ezen túlmenően kötelezettséget kell vállalnunk arra, hogy a bérelt mikrobusz 

esetleges balesete esetén, a CASCO 100.000.-Ft-os önerejéig helytállunk.  

 

Ezzel kiegészítve a kiküldetés jelen előterjesztésben felsorolt kiadásaihoz 

kapcsolódő teljes kötelezettségvállallás értéke legfeljebb 1.424.000.-Ft, melynek  

fedezetét a Külföldi Testvérvárosi Kapcsolatok előirányzat terhére biztosítja.  

 

A képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges 

költségek kifizetéséről, valamint a valuta kiutalásáról gondoskodjon.  

 

Határidő:  2018. július 9. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 



 
A kiadmány hiteléül: 
 

 


